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OR.IV.0022.1.31.2017 

PROTOKÓŁ  NR 141/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 września 2017 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.   

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołów Nr 139/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 sierpnia 2017 r. i Nr 140/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 29 sierpnia 2017 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do 

podpisania i wykonania umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na 

realizację projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia  

Sukcesu” od  dnia 02.01.2018r. do 31.12.2019r., 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa), 
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3) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacja umowy 

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej 

w Raciborzu” – etap II, 

4) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/298/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie w dniu 12 września 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokoły Nr 139/2017 i Nr 140/2017 z posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

29 sierpnia 2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, 

dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

336198. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek przypomniał, że działając w oparciu o uchwałę 

nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
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działalności statutowej organizacji przeprowadzono konsultacje społeczne w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie 

07.08.2017 r. do 21.08.2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była pani Grażyna Kowalska – Naczelnik Wydziału Komunikacji 

i Transportu. Żadna organizacja pozarządowa nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 

przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Raciborzu 

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333332. 

Wicestarosta dodał, że zgodnie z art. 162. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 

zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową, 

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie 

w branżową szkołę I stopnia. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 1 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Raciborzu wchodzącą 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Raciborzu 
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w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333333. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 2 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Raciborzu wchodzącą 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Raciborzu 

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333334. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

nr 3 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Raciborzu wchodzącą w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Raciborzu 

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333335. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
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Zawodowej nr 4 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Raciborzu wchodzącą 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Raciborzu 

w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 1 w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333339. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 7 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 1 

w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Janusza 

Korczaka w Rudach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 im. Janusza Korczaka 

w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333340. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej im. Janusza Korczaka w Rudach w Branżową Szkołę I Stopnia 

Specjalną nr 2 im. Janusza Korczaka w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 

2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 
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w Raciborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w Raciborzu wchodzącą 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333325. 

Wicestarosta dodał, że zgodnie z nowymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 

dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią 

szkołę podstawową. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną 

nr 10 w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową 

Specjalną w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337433. 

Wicestarosta podkreślił, że zgodnie z obowiązującym prawem dotychczasowe gimnazja 

specjalne, w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie 

szkoły podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas tej szkoły. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz postanowił o jego przekazaniu na 

sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę 
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Policealną nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333329. 

Wicestarosta dodał, że zgodnie z art. 174. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła 

policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - 

Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f 

ustawy - Prawo oświatowe, tj. szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie 

średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 

1 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę 

Policealną nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333330. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 

2 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 



 

 

8 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do 

Pracy w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

333331. 

Wicestarosta dodał, że dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do 

pracy. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 

szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej 

przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 

września 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337211. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

wniósł do niego autopoprawkę polegającą na tym, że w Rozdziale 85321 zmniejsza się 
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o kwotę 162 685, 00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Administracyjnego, 

z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337212. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337023. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok 

budżetowy 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Dodatkowo Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa). 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

338123. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że zwiększa się o 20 000, 00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na analizę budżetu Powiatu 

Raciborskiego pod kątem możliwości emisji obligacji oraz zwiększa się o 10 000, 00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy dotkniętej nawałnicą. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Dodatkowo Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania i wykonania umowy zawartej z Województwem 

Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020”, na realizację projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 „AS – Szkolna 

Akademia Sukcesu” od  dnia 02.01.2018r. do 31.12.2019r. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337350.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

i wykonania umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na realizację projektu Nr WND-

RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” od  dnia 02.01.2018r. 

do 31.12.2019r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

 

 

 

 



 

 

11 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337399. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (dodatkowo pismem z dnia 

4 września 2017 r.), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik 

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Raciborzu, Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

Dodatkowo Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. 

realizacji umowy nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017r. na zadaniu pn.: „Przebudowa 

ulicy Ocickiej w Raciborzu” – etap II. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337548. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu” – etap II i wyraził zgodę na 

dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017r. w zakresie: zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

 

Dodatkowo Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/298/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 

sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

337406. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 
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do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/298/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 

sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

 

Starosta zaprezentował interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29.09.2017 r. wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Starosta ponownie przedstawił korespondencję kierowaną do Zarządu, tj. pismo Związku 

Powiatów Polskich, w którym poruszono problem zniszczeń wywołanych nawałnicami, jakie 

przeszły nad województwami – pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 335718. 

Zarząd po konsultacji, postanowił przekazać 10. 000,00 zł na pomoc finansową dla gminy 

Kuźnia Raciborska dotkniętej nawałnicą. Polecił Referatowi Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego przygotować projekt Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania pomocy finansowej dla gminy Kuźnia Raciborska dotkniętej nawałnicą oraz 

dodatkowo poinformować Związek Powiatów Polskich o przeznaczeniu środków.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Istel  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 września 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 września 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa).  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do 

podpisania i wykonania umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na 

realizację projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia 

Sukcesu” od  dnia 02.01.2018r. do 31.12.2019r. 

 

 


